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„Poiana"... 
dar făcut 
democrat

‘ :’£ ■ .J' ■ ; . ' T A

Hotelul turistic 
U n splendid
de regimul 
popular sportivilor, o do
vadă grăitoare a sprijinu
lui acordat dezvoltării 
mișcării noastre de cul
tură fizică și sport. Ele
gantul hotel turistic, dat 
in folosință în primăvara 
acestui an, este gata să 
găzduiască turiștii și schio
rii dornici să viziteze 
frumoasa stațiune

iarnă Poiana

portante succese in munca de încasare a cotizațiilor
Raid anchetă

itizația — îndatorire statutară a 
rui membru U.C.F.S. — este un 
■r de seamă în consolidarea bazei 
riale a asociațiilor sportive. Toc- 
de aceea consiliile asociațiilor 

tive și consiliul orășenesc U.C.F.S. 
dau o deosebită importanță acțiu- 
permanente de strîngere a cotiza- 

Instruirea responsabililor finan- 
de către consiliul orășenesc 

F.S. Iași, munca politică desfa
tă în riadul membrilor U.C.F.S., 
nizarea unor interesante și atrac- 
competiții sportive, iată numai 

a din metodele care stau la baza 
cii asociațiilor sportive din ora 
lași.
n dorința de a cunoaște rezulta- 
obținute prin efectuarea acestor 

mi am vizitat zilele trecute cîteva 
asociațiile sportive din orașul Iași.

au

ANGAJAMENTE DEPĂȘITE

făcut primul popas la asociația 
iivă „Penicilina". Și, nu iniîmpiă- 
Este o asociație fruntașă. Toy. 

in Țigă, secretarul asociației, ne-a 
la dispoziție o serie de documente 
care am cules prețioase informații, 
îl, cei 1.100 membri U.C.F.S. și-au 
t integral cotizațiile pe anul 1959. 
ajamentul asociației, exprimat în 
larea generală a membrilor 

'.S., a fost îndeplinit sută la 
! Ba chiar mai mult. Asociația 
un excedent — față de angaja- 

I — de 1.200 lei, ceea ce înseam- 
ă a crescut simțitor si n»edia coti- 
i pe membru U.C.Î’.S. Succesul 
rtat de asociația sportivă „Penici- 
* se datorește îndrumării perma- 
e pe care a primit-o din partea 
nizației de partid (secretar tov. 
i Grigore) și muncii colective des- 
rate de-a lungul întregului an de 
> consiliul de conducere al asocia-

în asociațiile sportive din orașul Iași
CONSTATARI ÎMBUCURĂTOARE...

Deși anul 1959 nu s-a sfîrșlt încă, 
numeroase asociații sportive și-au în
cheiat cu succes bilanțul realizărilor. 
Asociațiile sportive Voința, Moldova 
tricotaje, I.R.A. 4, Școala Medie nr. 
1 și altele se pot mîrvJri cu importante 
realizări în ceea ce privește strînge- 
rea cotizațiilor. Exemplul lor trebuie 
să fie urmat de toate asociațiile spor 
tive din orașul Iași

COTIZAȚIILE AU FOST 
JUDICIOS FOLOSITE

Sumele provenite din cotizații
fost in general bine folosite. De pildă, 
asociația sportivă „Penicilina" a or
ganizat — cu aceste fonduri — com
petiții de tenis de masă, volei, fotbal, 
a completat inventarul cu peste , 100 
mingi de tenis de masă, 2 mingi de 
volei, 3 de handbal și va dota 
premii concursul pe teme 
„Cine știe sport — răspunde !".

Și alte asociații au dat o bună în
trebuințare acestor bani, cumpărînd 
mese de șah, echipament pentru dife
rite discipline sportive etc. Orientarea 
consiliilor asociațiilor sportive a fost 
justă și aceasta a dus la îmbogățirea 
bazei materiale și la 
ternic stimulent în 
U.C.F.S..
LA C.S.M.S. IAȘI 
DE MAI MULTĂ

Deși Clubul sportiv muncitoresc — 
studențesc are în Iași mii de susțină
tori, totuși numărul celor înscriși pe

cu
sportive

crearea unui pu- 
rindul membrilor

ESTE NEVOIE 
PREOCUPARE

listele oficiale ale clubului nu este mai 
mare de 900 iar suma realizată în 
anul acesta din cotizații este de 10.078 
lei. Consiliul de conducere al clubului 
se preocupă în exclusivitate de obți
nerea performanțelor în diferite com
petiții și neglijează importanta sarcină 
de înscriere de noi membri susținători. 
Este nevoie de mai multă preocupare 
din partea membrilor consiliului clu
bului, de o atenție sporită din partea 
consiliului orășenesc U.C.F.S. Iași si 
de sprijinul sportivilor clubului pen
tru ca actuala situație, în ceea ce pri
vește numărul membrilor susținători, 
să fie îmbunătățită.
CONCLUZIILE CE SE DESPRIND...

...în urma raidului pe care l-am 
efectuat prin asociațiile sportive din 
orașul Iași și la Clubul sportiv mun
citoresc — studențesc sînt în majori
tatea lor pozitive. Acțiunea de strîn
gere a cotizațiilor este o preocupare 
permanentă a majorității asociațiilor 
sportive, iar întrebuințarea sumelor se 
face în mod judicios. Socotim că me
todele eficace ar trebui să formeze 
obiectul unui schimb de experiență. 
Extinderea lor ar contribui la obține
rea unor și mai importante succese. 
Lipsurile manifestate în activitatea 
sportivă din acest an vor trebui urmă
rite cu atenție și eliminate, pentru ca 
mișcarea sportivă din orașul Iași să 
se dezvolte neîncetat.

P. CODREA și A. SCĂUNAȘ 
corespondenți

Astă-seară in sala Floreasca

Un important 
cuplaj de volei
Patru dintre cele mai bune 
tlipe masculine de volei vor sus- 
le astă-seară, începînd de la 

17.30 în sala Floreasca. ulti- 
,‘le lor întreceri din cadrul turu- 
i campionatului republican. Pro- 
amul va fi deschis de întîlnirea 
C.A.—Știința Cluj și va continua 

partida Rapid—Dinamo. Primul 
îci atrage datorită formei bune 
aniîestate în etapele anterioare 

cele două formații, iar al doilea 
ai cu seamă prin importanța lui 
ntru stabilirea liderului. Va 
uși C.C.A. să facă aceeași par
ia de calitate ea duminica tre- 
tă în compania echipei Dinamo ? 
i învinge Rapid și de această 
ită ? Iată întrebări cărora le vom 
isi răspunsul astă-seară.

De curînd, la Sibiu, a avut loc plenara consiliului raional U.C.F.S. 
Participanții la plenară, fâcînd bilanțul activității mișcării de cultură fizică 
și sport din raionul Sibiu, au arătat ou justificată mîndrie că angajamen
tele lor pe anul 1959 în ceea ce privește creșterea numărului de membri 
U.C.F.S. precum și încasarea la timp a cotizațiilor de membru U.C.F.S. 
au fost îndeplinite. Astfel, până la data de 1 decembrie, în satele și co
munele raionului Sibiu sînt înscriși în U.C.F.S. 12.600 membri și au fost 
încasate cotizații în sumă de lei

La G.A.C. Ocna Sibiului au 
12.000 lei, la SHmrric 9.090 lei, la 
ia Vlurpăr 7.775 lei.

114.250 lei.
fost încasați 4.200 lei, la G.A.C. Bcadu, 
Șelimbăr 6.000 lei, ia Cristian 8.800 lei,

MIRCEA VLADOIANU — coresp.

Sîmbata și du mini ca la Floreasca

Punctul de atracție al „Săptămînii 
gimnasticii" — acțiune deosebii de im
portantă organizată de federația noa
stră de specialitate — îl constituie, 
fără îndoială, dubla întîlnire interna
țională dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și R.P. Chineze. Evenimen
tul are ioc sîmbătă după amiază și 
duminică dimineață în sala Floreasca 
din Capitală. Aceasta este prima în
tîlnire directă dintre sportivii celor 
două, țări (ei au mai concurat alături 
în cadrul campionatelor mondiale din 
acest an) și pentru ambele reprezen
tative, ea încheie activitatea anului 
preolimpic.

Gimnaștii din R. P. Chineză ne vi
zitează pentru prima dată. Ei vin din

R. P. Chineză
remarcat printre sportivii cu cele 
mai mari perspective în această dis
ciplină. Ei au exerciții grele, cu multe 
elemente de mare dificultate, lucrea
ză cu o precizie și o eleganță uimi
toare, an multă siguranță și expre
sivitate în evoluție.

Sportivii noștri așteaptă cu încre
dere prima lor confruntare cu gim- 
naștii din R. P. Chineză. Ei știu că 
an o sarcină deosebit de dificilă în- 
trucît în ultima vreme oaspeții au 
progresat foarte mult. Dar și spor
tivii noștri s-au pregătit bine, cu con
știinciozitate. De aceea, așteptăm de 
la ei o comportare pe 
Etăților și a valorii — 
a gimnasticii din țara

măsura posibi- 
recunoscute — 
noastră.

Lotul sportivilor chinezi la sosirea pe aeroportul Băneasa
Foto Gh. Dumitru

R. P. Bulgaria unde au susținut întîl
niri cu sportivii țării respective. In 
ambele meciuri, victoria pe echipe a 
revenit gazdelor dar individual — atît 
la fete, cît și la băieți — primii s-au 
clasat sportivii chinezi.

Recomandația de mai sus este com
pletată însă și de alte elemente. Prin
tre acestea trebuie amintită frumoasa 
comportare a sportivilor chinezi în ca
drul campionatelor mondiale de la 
Moscova, unde gimnaștii și în deo
sebi gimnastele Chinei Populare s-au

S-au încheiat întrecerile din cadrul „Cupei S. P. C.“ la box
Aseară. amatorii de box bucureșteni. 

mult prea numeroși față de capacitatea 
sălii Dinamo, au avut prilejul să fie 
martorii unor partide de un rar dina
mism, la care au contribuit în egală 
măsură atit juniorii cit și boxerii seniori. 
Intr-adevăr, multe dintre întilnirile din 
cadrul finalelor .Cupei Sfatului Popii- 
Iar al Capitalei" s-au ridicat la un bun 
nivel. Ce alte calificative declt .ex
celent" pot căpăta meciurile dintre 
Gr. Dumitrescu și Constantin Chiș, 
Nicolae Motoc — Marin Constantin 
(juniori). Constantin Gheorghiu —• 
Octavian Eremia, Ștefan Bejan — 
Constantin Stoian (seniori)?

Primul meci de seniori a opus pe 
Mircea Dobrescu (C.C.A.) lui A'exan 
dru Bariciu (C. B.). Acționîhd cu cu
raj, Baricitl a punctat deseori cu di 
rccte.de stingă la figură, incoinodindu-l 
vădit pe militar. In repriza secundă, 
cîud nu se conturase învingătorul, ar
bitrul a oprit meciul deoarece Do- 
brescu se accidentase sub arcadă, con 
sfințind victoria prin abandon a boxe
rului de la Cetatea Bucur. Tinerii Șt. 
Bejan (C.C.A.) și C. Stoian (Dinamo) 
au furnizat o partidă interesantă în 
care s-a remarcat pe deoparte metili-

tatea și eschivele boxerului de la 
C.C A., iar pe de altă parte, dur letca 
loviturilor dinamovisitllui. A învins la 
puncte C. Stoian.

ALTE REZULTATE: JUNIORI: 
N. Lttncan (Voința) b.p. Gh. Mihai 
(I.S.B.). C. Chiș' (Metalul) b.p. Gr. 
Dumitrescu (T. Noi). V. Petrescu (Di
namo) b.p. C. Popescu (C P.li ), N.

Constantin
Gheorghiu 
(CB.), V.
Urlăteanu

Motoc (I.C.I.) b.p. Al.
(S.P.C.). SENIORI : C.
(Dinamo) b.p. O. Eremia
Czcgeli (C.C.A.) b.p. AI 
(Dinamo). D. Done (Metalul) l p. zl.

De ieri după amiază, gimnaștii chi
nezi sînt oaspeții Capitalei. Ei vor 
efectua pînă la întîlnirea de sîmbătă 
și duminică ușoare antrenamente de 
acomodare.

C. Stănescu 
(Metalul), V. 
N. Alexandru

Roznovschi (Constr.), 
(T.C.I.) b.p. Gh. SitniOit 
\ lădescu (I.C.I.) b.ab. 2 
(Constr.), V. Nctea (C.B.) b.p. M. 
Peili (C.C.A.).

-Cupa Sfatului Popular al Capitalei" 
a fost cîștigată de boxerii asociației 
C.F.R.—I.C.I. (antrenor: Mielu Docu- 
lescu). Locurile II și III au revenit 
boxerilor clubului Constructorul (an
trenor : Mihai Voinea) și. respectiv, 
C.F.R. Grivifa Roșie (antrenor: Con 
stantin Ciottoiu).

—C—

Semnificata unui gest
Intr-una din pauzele galei de box de aseară, pe ring s-a petrecut — 

pentru prima dată — un fapt deosebit! Tovarășul Zamfir Popazu 
a premiat cu echipament sportiv pe elevul său Chiș Constantin, pentru 
comportarea corectă în muncă și sport, conștiinciozitate în antrenament 
și disciplină, pentru faptul că — rezultat firesc al tuturor acestora — 
din 20 de întîlniri a cîștigat 19.

Am văzut în ring pe maestrul de la .Metalul M.I.G." sărutindu-și 
elevul și căldura inimii sale ne-a încălzit inimile.

Gestul — credem — na are nevoie de nici un comentariu. Antre
norii și elevii lor — nu numai la box — au un exemplu vrednic de 
urmat. m. c.

Doufi victorii ale boxerilor sovietici 
tn R. F. Germani

i
Selecționata de box a U.R.S.S. a cîș

tigat ambele întîlniri cu reprezentativa 
B.F. Germane. Primul meet, susținut 
in orașul Dortmund, a dat loc la dis
pute de Înalt nivel tehnic, victoria re
venind sportivilor sovietici cu scorul 
de 14-6. In meciul revanșă, care a a- 
vut loc la 14 decembrie în orașul 
Frankfurt pe Main, pugiliștii sovietici 
au demonstrat din nou o mare măies
trie, repurtînd victoria la același scor: 
14-6. Punctele echipei sovietice au fost 
realizate de către Botvinik, Nikanorov, 
Enghibarian, Tamulis, Kiselev, Popen- 
cenko și Kadetov.

Handbalistele cehoslovace fac pre. 
gătiri pentru București

Selecționata feminină de handbal în 
7 a R. Cehoslovace și-a încheiat pregă
tirile în vederea meciului pe care-1 
va juca la 20 decembrie la București 
cu echipa R.P. Romîne. Echipa ceho
slovacă a susținut mai multe meciuri 
în cadrul unui turneu cu echipele 
Spartak Praga, Slavia Praga și Spar
tak Sokolovo. Selecționata a cîștigat 
toate meciurile. (Agerpres).

Boxerii selecționatei T.U.L Finlanda 
învingători la Budapesta

Selecționata de box a asociației spor
tive muncitorești finlandeze T.U.L., care 
va vizita în curînd țara noastră, a sus
ținut marți seara la Budapesta o în- 
tilnire cu o selecționată sindicală din 
capitala R.P. Ungare. Puglliștii finlan
dezi au repurtat victoria cu 10-8. O 
excelentă impresie a lăsat campionul 
european la semi-ușoară Oile Makkf, 
care a dispus de Pavonski prin aban
don. Alte victorii ale oaspeților au fost 
obținute de Paajanen, Ruonda, Bask și 
Backman. (Agerpres).

rccte.de


Fruntași in producție, în spoi 
și în munca obștească

Iarna a sosit. începe an nou 
sezon sportiv. începutul apar
ține celor mai mici dintre spor
tivi, care au și invadat derde-. 
tușurile. Cei mari insă, așiep; 
tind ca pîrtiile și patinoarele 
să le ofere condiții bune de 
concurs, fac pregătiri in
tense. Cei mai mulți dintre 
ei, In timpul lor liber, dau un sprijin prețios asocia
țiilor din care far, parte, preocupindii-se de punerea 
la punct a echi/vumiitutui și materialului sportiv, de 
amenajarea pirtiilor de schi, a patinoarelor.

Dar, activitatea sportivă din . acest sezon nu se re
zumă numai la schi, și patinaj- De aceea, conducerile 
asociațiilor și cluburilor sportive sint preocupate în

Din scrisorile primite 
de la corespondenții 

noștri

egală măsură și de darea in 
folosință cit mai rapidă a să
lilor necesare gimnasticii, teni
sului de masă, șahului, popice
lor, luptelor, scrimei etc. In 
același timp, in atenția generată 
a consiliilor orășenești, raio
nale și regionale U.C.F.S. 
continuă să stea problema 

pentru inițierea șt perfecționareaorganizării centrelor
copiilor la schi și patinaj. ,

Despre toate aceste pregătiri ale sportivilor și acti
viștilor din cadrul asociațiilor sportive și consiliilor 
U.C.F.S. ca și... (Despre lipsa de interes constatată în 
unele locuri ne relatează corespondenții noștri în 
rindurile de

Pregătiri, acțiuni, inițiative...
ai asociațiilor sportive și activiști de 
lingă consiliul raional U.C,F.S. Cu 
ceastă ocazie a fost luată inițiativa 
a se amenaja un nou teren de hochei 
prin lărgirea terenului pe care se des
fășoară întrecerile de handbal in 7.

Sfatul popular a promis sprijin prin 
procurarea și transportul materialelor 
necesare, amena ării, iar muncitorii din 
întreprinderile din localitate și-au luat 
angajamentul ca în timpul lor liber să 
lucreze la amenajarea noului teren care 
va putea 
lună

DOROHOi fi
borat o serie de 

măsuri practice în vederea bunei des
fășurări a sezonului sportiv de iarnă. 
Astfel, au fost organizate trei centre 
de antrenament pentru începători Ia 
baschet, gimnastică și tenis de masă 
iar pe lingă asociația sportivă Voința 
va lua ființă un centru de box. In co
munele Văculești, Brăești. Zvoriștea, I- 
bănești și Sendriceni se vor constitui 
centre de tenis de masă și șah, dotate 
cu materialul corespunzător. In comu
nele deluroase ca Ibănești. Grisiine.ști, 
Pomîrla, Fundul Herții se vor organiza 
centre de antrenament Ia schi.

Gura PeWr''
Humorului

U.C.F.S. Gura Humorului a început ve
rificarea echipamentelor sportive de iar
nă din cadrul asociațiilor sportive de 
la sate. Pentru amatorii sporturilor de 
iarnă vor lua ființă în comunele Capul 
Codrului, Solea și Frasin centre de 
schi, unde atît începătorii cit și sporti
vii avansați vor fi îndrumați spre per
fecționare de către instructorii sportivi 
ai consiliului raional II.G.F-S-

mai jos. • — • - .

unde de mai bine de un an de zile 
nu se desfășoară nici un fel de acti
vitate sportivă. Și cind te gîndești 
că asociația numără peste 300 de 
membri U.C.F.S. dornici de a face 
sport. Ba mai mult, echipamentul aso
ciației și în special cel pentru sezonul 
de iarnă t>tă închis într-o magazie 
necorespunzâtoare.

Deși consiliul orășenesc U.C.F.S a 
intervenit pentru îndreptarea acestei 

lucrurile nu
acum.

Pe 
a- 
de

1

fi dat în folosință în această

sexoo'ri 
de iarnă 

raional

BAI*
lo-xn și Balaș Bartha

. Comisia regionalăMARt de schi a luat o 
serie de importante 

masuri pentru pregătirea activității de
iarnă. Astfel, de-a lungul pîrtiei Mogo- 
șa, de pe dealul Negru și pînă în valea 
Suiorului. pe o lungime de 2.400 m. au 
și fost instalați 18 siîlpi susținători ai 
noului schi-lift, care va înlesni pre
gătirile schiorilor Văimăreni. De aseme
nea, au fost aduse serioase îmbunătățiri 
pîrtiilor (pentru întrecerile de schi alpin 
și probele de fondî de la „Izvoare",

situații, 
nici pină 
părere au tovarășii din conducerea 
asociației
aceste lucruri? Au oare impresia că 
titlul de membru în consiliul de con
ducere a.1 unei asociații sportive este 
un titlu... onorific care nu implică 
nici un tel de răspundere ? 
răspund tovarășii față de 
i-au .alee în conducerea 
sportive?

s-au schimbat 
Ne întrebăm : ce

sportive FI. roșie «espre

Cum 
cei rare 
as-x-tației

Marin Dumitre

Majoritatea asociațiilor sportive din 
raionul PSoești sint pregătite să în
ceapă sezonul de iarnă in cele mai 
bune condițiuni. Printre asociațiile 
fruntașe în pregătirile pentru noul 
sezon, se numără Rapid I, Recolta

O dată cu venirea 
raionul 
începe 

și o intensă activita
te sportivă, l-a centreje de tenis' de 
masă, șah și schi vor putea participa 
toți tinerii, atît cei începători, cit și cei 
avansați. Intre diferitele centre vor a- 
vea loc competiții sportive, iar mai tîr- 
ziu întrecerile vor căpăta amploare, de
oarece sportivii rădăuțeni se vor între
ce cu sportivi din celelalte raioane. In 
cinstea zilei de 30 Decembrie se vor 
organiza competiții interasociatii și pe 
centre de comune la șah, tenis 
masă, trîntă, schi și hochei.

D»n Garagbeorghn

RĂDĂUȚI Rădăuți va

Lupent l,,câ *K 1,e’
. . . "uU. secția de schi

șt Amnoana a asociației M,ne„
rul-l upeni a organizat o ședință în 
care s-au dezbătut problemele cele mai 
importante 
iarnă. S-a 
tent și, în 
pament în
O mare parte, din component» secției 
de schi au început antrenamentele, con- 
stînd în alergări pe teren variat. Ce' 
mai conștiincioși s-au dovedit a f' 
Gheorghe Lupaș, Petru Ambrus și Pe
tru Fodor (fondiști), Adalbert Katto.

ibrij Asociației spor-

săniile jos

...Era într-o după amiază. In spatele 
Combinatului poligrafic „Casa Sunteii- 
l.V. Stalin", citeva sute de tineri și 
tinere — muncitori, funcționari, ingi
neri, salariați ai marii întreprinderi — 
lucrau la dărimarea unor barăci si 
construcții vechi, foste grajduri ale 
hipodromului, care nu-și mai aveau 
rostul.

La chemarea or
ganizației U.T.M. și 
a asociației sporii- 

• ve ,,Combinatul po
ligrafic București', „ -

REPORTER 
care sute de ule- 
miști — au pornit o 
importantă acțiune obștească: stringe
rea. de materiale pentru construirea 
unei săli de sport proprii și înfrumuse
țarea împrejurimilor Combinatului po
ligrafic „Casa Scinteii-1 V. Stalin"

★
Azi, terenul din spatele marii clădiri 

este curățat, barăcile demolate iar 
materialele in valoare dc multe zeci de 
mii de lei sint sortate și gata pentru 
a li se da o nouă întrebuințare.

Dar să vă prezentăm pe unii 
care și-au adus contribuția la 
realizare: brigada mașinistului 

,Qorneșcu, ai cărei membri au 
fiecare mai mult de 100 de ore 
muncă patriotică. Pentru aceasta li s-a 
laminat „Insigna de fruntaș in munca 
patriotice/". La recentele alegeri. gle 
organelor conducătoare U.T.M., Teo
dor Gornescu, unul din cei mai bum 
jucători, ai echipei de baschet a Com
binatului, a fost ales în biroul organi
zației U.T.M. și a primit sa'rcina 
răspundă 
rilor.

Toi în 
mai fost 
Mîndruță, 
plane. Alexandru Mîndruță 
in. echipele de volei., baschet, fotbal și 
practică de asemenea și atletismul. 
După orele de producție el este văzut 
deseori participitid la muncă patrioti
că, la diferite acțiuni obștești, oriunde

prin activitatea sa poate aduce 
tribuție cit de mică. Pentru mut 
pusă pe șantierele Capitalei, M 
a primit si el „Insigna de frui 
munca patriotică".

Aceștia sini doar doi din sul. 
tineri entuziaști care au răspu 
chemarea organizației U.T.M. și 
ciației sportive a combinatulu 

grafic. Alătui 
la chemarea 
i uzat iilor de 
tid, au pus 
și sportivi c 
depășit 
rețe: 
Nicolae 

sportului

prim 
zinc< 
Radi 
cu n

celor

din... pod
în vederea sezonului de 
verificat inventarul exis- 

plus, s-a mai cumpărat echi. 
valoare de peste B.ÎWB lei.

Mai întreprinzători, cei mai mici dintre sportivi au și dat 
pentru a inaugura sezonul de iarnă

unde elevii școlilor medii din Raia 
Mare au efectuat multe ore de muncă 
obștească. Iu același timp. Biroul de 
de Turism a pregătit condiții de cazare 
din cele mai bune fa 
cembrie", „Mogoșa"

cabanele „30 De
și „Izvoarele".

V. Săsăranu

Mai 
echipamentul 
si an fermi- 
pentru prac- 
popicelor, șa-

Bucovsia,

din cei 
această 
Teodor 
prestat 

de

să
de munca patriotică a fine-

biroul organizației U.T.M. a 
ales și sportivul Alexandru 
muncitor la secția mașini- 

activează

Francîsr Schmidt (probe alpine).
La Aninoasa, merilbrij Hociației spor

tive Minerul, ajutați de către comite
tul de întreprindere, au nivelai un te
ren pe care intenționează să amenajeze 
un patinoar. Au ’ fost procurate și un 
număr de 30 perechi patine, care vor 
fi puse la dispoziția tineretului odată 
cu deschiderea patinoarului.

S. Băloi

f A I A TI 1,1 ca<llHl Pregăt!’V A L A 1 I rilor pentru sezonul
sportiv de' iarnă, 

in regiunea Galați, au fost lițaie o se
rie de măsuri meutte șă asigure și pe 
timp de iarna continuitatea’ activității 
sportive în orașele și satele regiunii. 
In raiomil Panciu, în comunele Diocheti, 
Țifești și Sfrăoani au fost pregătite din 
vreme sălile de tenis de masă și s-au 
reufilat sălile de șah. Asociațiile spor
tive sătești din raionul Pațiciu au fost 
aprovizionate cu mingi de tenis, de 
masă.

In raionul Vrancea vor funcționa și 
în acest an centre dc schi, în numeroase 
comiîlie. Piuă acum' au’foAt reamena- 
j.Uc.țrci pîrtii simple, ca cele de la 
V dea Sării. Vizantea și Bîrsești.,

Geo ȘfefănesCu

Sportivii din raio
nul Vatra Dome1 
au început de mult 

pregătirile in vederea deschiderii se- 
zontiltiț de iarnă. Astfel, cei 12d de 
schiori ai școlii sportive U. G. F. S. 
se pregătesc săptămîna| sub conduce
rea antrenorului Dragoș Burghelea. Și 
patinoarul Stadionului Tinerelului dm 
localitate își va deschide în curînd nor- 
țile. Deocamdată, hocheiștii asociației 
Rapid și-au amenajat un loc de antre
nament pe o porțiune înghețată a rîuiui 
Dorna.

Vatra Damei

Al. Gross

••• Delăsare
asociațiilor

de iarnă sint aproape de

asociația Flamura roșie 
tov. Dumitru lonesciil

Ttlhh/miTDT Nu de mult în 
vi/vKHtl sala fcsl'vități a 

sfatului popular ra
ional s-a ținut o ședință la care au par- 

. țicipat delegați ăi întreprinderilor și 
instituțiilor din localitate, conducători

Negoîești. Energia 1 
care și-au completai 
pentru schiori și turiști 
nat reparațiile sălilor 
ficarea boxului, trîntei.
hului și tenisului de masă. O notă 
„distonantă" ne oferă, însă, exemplul 
asociațiilor sportive din Valea Că
lugărească și Boldești. Aici, o dată 
cu terminarea sezonului de 
adică mai bine zis, de cînd 
de fotbal ale acestor două 
au luat vacanță, activitatea 
a stagnat complet. De altfel, 
noscut faptul că
sportive se practică 
in ti np 
sportive 
deși există
organizarea 
Și. astfel.
daliile din Valea Călugărească și 
Boldești cuprind un număr mare de 
membri U.C.F.S., ele nu desfășoară 
in prezent nici un fel de activitate. 
Este o situație de neîngăduit, care 
vădește o lipsă lotală de interes din 
partea conducerii celor doua asociații 
sportive.

ce
nu

fotbaJ. 
echipele 
asociații 
sportivă 
este eu- 
asociații 
fotbalul, 

discipline 
nimeni

în aceste 
numai 

de celelalte 
se interesează

suficiente condiții pentru 
de diferite competiții, 

în ciuda faptului că aso- 
Călugărească

Dacă la majoritatea
sportive buzoiene pregătirile pentru 
sezonhl 
sfîrșit, nu același lucru se poate spune
și despre 
(președinte

Sint numai citeva aspecte. După
multe asociații sportive au știut să folosească din plin perioada de pregătire 
pentru ași amenaja baze proprii necesare desfășurării sporturilor de iarnă și, 
iii același timp, pentru completarea materialului și echipatrieniulm sportiv Mai 
sint insă și asociații sportive pe care venirea iernii le-a prins nepregătite. Cu 
toate că zăpada a început să cadă din abundență se mai pot rezolva multe 
probleme Dar pentru aceasta fiecare zi trebuie folosită din pbn Exemple 
pozitive sint suficiente. Nu rămiite altceva de făcut decit ca ele să fie urmate 
Și de celelalte asociații sportive.

Uh. Alexandrescu 
și A. Vlăseeani'.

cum lesne se poate observa, cele mai

noscut iubitorilor 
actualmente antrenorul 
boxeri ai asociației, linotipistul 
Șorescu și alții. Marin Soresci 
pildă, unul din activiștii de frui 
asociației, a muncit cu multă i 
de inimă la stringerea materialii, 
cesar construcției noii săli de 
hi cartierul unde locuiește, el int 
o muncă obștească: este memhi 
comitetului de părinți, de la 
elementară nr 127 din Ferentar 
oreuiui cu ceilalți membri din '. 
a contribuit la executarea unor 
rații și la îmbogățirea școlii cu m 
didactic.

★
După orele de producție tinerii 

ciiori de la .Casa Scinieii" se 
nesc pe terenurile de sport sau 
plinesc cu cinste diferite sarci'- 
tești. Este deajuns să amintim 
gadierul electrician Constantin . 
cel mai bun jucător al echipei c 
pice, de corecioarea Maria Duță 
pe Ungă munca de instructoar 
gimnastică în producție este și î 
șamblul de cîntece și dansuri al 
batalului etc. Și numărul >ii 
sportivi conștienți că pentru 
struirea societății socialiste se cei 
partea fiecăruia o înaltă conșiiii 
dragoste de muncă, in atelier, în 
pe șantiere, sau pe terenurile de 
este mereu mai mare.

GEORGE ILIEf

NOTE
Este cunoscut faptul că din ce.le 12 

minute de hiptă efectivă, în repriza 
de parter un sportiv are la dispoziție 
(dacă meciul nu se termină prin tuș) 
doar două minute de atac și două 
pentru apărare. De a i decurge si ne
cesitatea folosirii la maximum a tim
pului. după cum se pune problema 
eficacității procedeelor tehnice. Cu pri
lejul desfășurării campionatului repu
blican pe echipe am făcut remarca, de 
altfel generală, că dacă la capitolul 
atac luptătorii au făcut progrese evi
dente, prin folosirea unor procedee 
care caracterizează stilul de luptă al 
sportivilor noștei (răsturnări laterale, 
centuri și rebururi, mai puțin luarea 
unui braț), nu același lucru se poate 
spune despre apărare. Este un capitol 
la care sîntem deficitari. De foarte 
multe cri. luptătorii noștri — după 
ce și-au asigurat un avantaj de puncte 
în primele minute la lupta de sus — 
sînt egalați sau chiar depășiți apoi de 
adversar în repriza de parter, mai ales 
atunci cînd sorții au decis ca ei să fie 
primii în apărare.

lată, in citeva cuvinte, greșeJil» tac
tice pe care te fac cei mai mulți din
tre luptătorii noștri la lupta dii parter, 
in apărare. In momentul cind adver
sarul îl atinge cu mîna și se dă sem
nalul de începere a luptei, sportivul face 
un salt spre marginea saltelei, unde 
o dată ajuns, are o singură grijă : 
aceea de a nu fi împins afară. Acea
stă ..tactică" este greșită și dăunătoare. 
Greșeala constă în făptui că din cele 
două minute afectate luptei la parter, 
sportivii noștri fac o repriză de apă
rare strict pasivi, în loc să contra
atace. Chiar in meciurile de sîmbăiă 
și duminică am observat că aproape 
9t> la sută dintre luptătorii care au 
contraatacat în lupta de la parter au 
obținut puncte prețioase. Retragerea 
la marginea saltelei scade in mod evi
dent șansele lupt’lorilor de a contra
ataca și. in plus, dovedește intenția 
de a refuza lupta. Vi.iovați de acest 
lucru sînt in primul rind luptătorii si 
antrenorii, dar si unii arbitri care nu 
intervi i Bine pr. cedează — de pildă — 
arbitrul Gh. Marton care, atunci cind 
observă că sporii/ii încearcă să se 
retragă la marginea s Itelei, se așează 
îi fața lor nererni’ nd uărăstrea re
petată a spațiului de luptă regulamen

tar. Oare nu ar putea face la 
ceilalți arbitri ?

Ar fi de dorit ca federația de 
cialitate să ridice această pro’ 
in consfătuirile pe care le orga 
periodic cu antrenorii și arbitr,. 
gerăm, de asemenea, revizuirea 
lamentului care a fost alcătuit i 
tuos. neprevăzînd sancționarea I 
lorilor pentru fugă repetată de pe 
tea în reprizele de parter.

V. GODES 
O. BENI

PHTIftH)
Primul exame
Primul concurs de clasificare 

actualul sezon a" adus duminică 
neața pe gheața patinoarului art 
„23 August" pe cei mai tineri 
natori artistici din Capitală. S-ai 
cris Ia această competiție o ser 
tineri înzestrați cu mult talent.

S-au avîntat în întreceri 19 
și tinere. După ce fiecare concur, 
efectuat cele 10 figuri impuse, 
a anunțat mediile.

GRUPA I: Cristina Patr 
(Constructorul) 4,87,> fmola Sei 
(Dinamo) 4,74. Ghizi Kahane 
colta), 3,65, Gheorghe Mala 
(Constructorul) 4,09.

GRUPA A Il-a : Eva Seivarht 
namo) 4,60, Roxana Găbunea (( 
tractorul) 4,35, Irina Zaha 
(C.C.A.) 4,33, Radu Ionian (Con; 
torul) 5,39, Carol Hertl (Dins 
4,95, Petru Gall (Dinamo) 4,71. 
dolf Medilanski (Constructorul)

Acești concurenți au obținut 
goria a IV-a după regulamentu 
ternațional. Ceilalți participant! n 
reușit să treacă examenul de cl 
care, fiî pentru Că n-au îndei 
norma, fie pentru că au primit 
sub 2. Totuși, urmărindti-i cu cîtâ 
zenie s-au străduit să execute fig 
obligatorii, rîn'fem convinși că, pi 
iindu-se conștiincios, vor particip 
mai mult succes la viitorul coi 
de clasificare, care se va orgi 
in cursul lunii ianuarie.
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Atletismul feminin mondial în anul preolimpic 1959 (Hi) Retrospectiuni asupra campionatului categoriei A

lolanda Balaș domină cu autoritate 
in clasamentul săritoarelor in înălțime

O echipă in plină ascensiune: 
Steagul roșu Orașul Stalin

Cu această săritură lolanda Balaș a stabilit un nou record al lumii: 
184 tn la Jocurile Balcanice Foto: T. Roibiî

Nu există poate nici o altă probă a- 
tietică in care supremația unui sportiv 
să fie atît de categorică cum este sări
tura în înălțime la femei. Reprezen
tanta țării noastre, maestra emerită a 
sportului IOLANDA BALAȘ, domină 
cu autoritate lotul celor mai bune să
ritoare ale lumii. Media rezultatelor 
sale din acest sezon este superioară 
performanțelor cele mai bune ale ur
mătoarelor clasate. Media celor 16 con
cursuri ale lolandei Balaș este de 1,788 
m !

Iată seria celor 16 concursuri din a- 
cest sezen ale Iolandei Baiaș :

1,75 București 3.5 ; 1,80 Pekin 14.5 ; 
1.H0 Șenian 18.5 ; 1.80 Țiențin 22.5 ; 1.80 
Șanhai 29.5 ; 1,80 Varșovia 13.6 ; 1,70
București 24.6 ; (1,79 București 24.6 în a- 
fară de concurs) ; 1,80 Moscova 4.7 ; 
1,81 Budapesta 12.7 ; 1,75 Viena 2.8 ; 1,82 
București 16.8 ; 1,75 Poiana Stalin 80.8 ; 
1,80 Torino 6.9 ; 1,84 București 21.9 ;
l, 803 Londra 30,9 ; 1,80 Roma 12.10.

★
Pe primul loc în clasamentul săritoa

relor în lungime se află atleta sovie
tică VALENTINA ȘAPRUNOVA, destul 
de constantă în rezultatele de peste 6,00
m. Evoluția acestei valoroase sportive 
a fost următoarea : 1956 - 6,04 m ; 1957 
- 5,99 m ; 1958 - 6,13 m ; 1959 - 6,2? m.

SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME
RECORDUL OLIMPIC : 1,76 m Mildred 

McDaniels (S.U.A.) Melbourne 1956 
1,84 (1,83 - 1,76) IOLANDA BALAȘ (RO

MANIA)
1,78 (1,765 - 1,75 ) Taisia Cencik 

(U.R.S.S.) 
1.742 (1,727 - 1,625) Micheline Masor 

(Australia)
1.73 (1,75 - 1,77 ) Cen Fen-iun

(R. P. Chineză)
1.73 ( N - 1,68 ) Valentina Ballod

(U R S S )
1.727 (1,689 - ) Helen Frith (Austra

lia)
171 ( - 1,61 ) Galina Akimova

(U.R.S.S.)
1.71 (1,65 - N ) Galina Dolia 

(U.R.S.S.)
2.68 (1,62 - 1,58) Inga-Britt Lorentzon

(Suedia)
1.68 (1,59 — ) Florance Petry-Amlel

(Franța)
,676 (1,6? - 1,65 ) Mary Bignal

(M. Brit.)
1.876 (1,67 - 1,67 ) Marlene Mathey 

(R.F.G.)
1.676 (1,651 - ) Robin Woodhouse

(Australia)
1.67 <1,62 - 1,59) Jaroslawa Joszwia-

kowska (Polonia)
3.66 (1,61 — 1,70 ) Ludmila Mocilina

(U.R.S.S.)
1.66 (1,65 — 1,62 ) Svetlana Koștiukova

(U.R.S.S.)
1.66 (1,64 - ) Nel Zwier (Olanda)
1.66 <1,67 — ) Dorothy 'Shirley

(M. Brit.) 
1.651 ( r- ) L. Anderson

(Australia) 
1.651 (1,702 -1,682) Mary Donaghy

(N. Zeelandă)
1.65 ( - ) Flynn (S.U.A.)
1.65 ( — ) Ian Man-țu

(R. P. Chineză)
1.65 ( — ) Galina Evsiukova

(U.R.S.S.)
1.65 ( — ) Svetlana Kruglova

(U.R.S.S.)
1.65 ( — ) Jurakova

(Cehoslovacia)
1.65 (1,60 - 1,58 ) Hannelore Wagner

(R.D.G.)
1.65 (1.676 - ) Jean Card

<M. Britanie)
3.65 (1,68 - 1,60 ) Ludmila Nabatova

(U.R.S S )
1.65 ( - 1,60 ) Elena Kudriavțeva

(U.R.S.S.)
1.65 (1,68 - 1,61 ) Margarita Nekunde

(U.R.S.S.)
1955 1956 1957 1958 1959

peste 1,80 m 0 0 0 1 1
1.75 - 1,79 m • ă > 2 1

SĂRITURĂ IN LUNGIME

1,70 - 1,74 m 2 4 1 4 6
1,65 - 1,69 ni 7 14 12 22 21

9 20 17 29 29
Media rezultatelor celor mai bune 10
atlete din :

Europa
1955 [ • t,673 •_ L6«r
1956 1.706 1,688
1957 1,706 1.G89
1958 1,723 1,70»

1959 1,731 1,715

RECORDUL OLIMPIC : 6,35 m Elsz- 
bieta Kreszinska (Polonia) Melbourne 
1956.
6,27 (6,13 - 5,99) Valentina Saprunova 

(U.R.S.S.)
6,20 (5,87 — 1 Gudrun Scheller

(R.F.G.)
6,20 (6,03 - 6,00) Wemmy Scholtmeyer- 

Spierneberg (Olanda)
6,20 (5,98 - 5,98) Tatiana Frolova

(U R S.S )
6,20 (6,01 - 5,74) Zenta Kopp (R.F.G.)
6.19 (5,88 - ) Mary Bignal (M. Brit.)
6.19 (5,86 — 5,68) Waltraud Paluszkie-

wiez (R.D.G.)
6,18 (5,89 - N) Maria Bibro (Polonia) 
6,17 (5,95 — 6,03) Vera Krepkina 

(U.R.S.S.)
6,16 (5,61 - ) Joke Bijleveld

(Olanda)
6,14 (6,18 - 5,93) Margaret Matthews 

(S.U.A.)
6,14 (6,28 . — 5,98) Ludmila Rodcenko 

(U.R.S.S.)
6,13 (5,77 — 5,83) Rena te Junker

6,12 (5,88* - 6,27) Elszbieta Kreszinska 
(Polonia)

6,09 ( — ) Margaret Mitchel
(Australia)

6,09 (6,01 — 5,93) Maria Chojnacka 
(Polonia)

6,07 ( — ) Marlene McLean
(Australia)

6,07 (6,03 - 5,99) Hildrun C)aus
(R.D.G.)

6,06 (5,82 — 6,11) Vilve Maremeae 
(U.R.S.S.)

6,057 (5,62 — ) Marian Needham
(M. Brit.)

6,05 ( — ) Valeria Morgan
(N. Zeelandă)

6,05 (6,14 - 5,86) Liesel Jakobi (R.F.G.) 
6,032 (6,05 - 5,99) Sheila Hoskin

(M. Brit.)
6,03 (6,09 - 5,93) Maria Ciastkowska 

(Polonia)
6,02 ( - ) Mary Donaghy

(N. Zeelandă)
6,02 ( — ) Alexandra Sedova

(U.R.S.S.)
6,02 ( — ) Tatiana Talîșcva

(U.R.S.S.)
6,01 ( — )Araksi Ovivian

(U.R.S.S.)
6.01 ( — ) Gai) Bruce (Africa de

Sud)
6,00 (5,92 — 5,85) Tamara Makarova

(U.R.S.S.)
6,00 ( - ) Era Voskanian

(U.R.S.S.)
6,00 (5,96 — 6.03) Galina Popova

(U.R.S.S.)
•) pe teren acoperit

1955 1956 1957 1958 1959
peste 6,30 ni 1 1 0 0 G
6,20 “■ 6.29 rTT 0 0 3 2 5
6.10 - 6.19 rr. c 9 3 10 9
6,00 - 6,09 m 7 14 7 11 18

t 24 13 23 32
Media rezultatelor celor mal bune 10

atlete din :
lume Europa

1955 6.066 6,056
1956 6,163 6,158
1957 6,133 6,111
1958 6,166 6,145
1959 6,196 6,196

ROMEO VILARA

lnteresanfă și plină de semnificație 
este evoluția echipei uzinelor „Steagul 
roșu", performera turului campionatu
lui categoriei A. Și nici nu poate fi 
apreciată altfel comportarea sa din 
toamnă. Să te clasezi pe locul doi, 
la egalitate de puncte cu liderul, 
C.C.A. — una din echipele consacrate 
ale fotbalului nostru și de nenumă
rate ori campioană a țării —, și să 
închei cele II etape fără să fii învin
să, înscriindu-ți numele pe lista can
didatelor la titlu, constituie o fru
moasă performanță, care pe de o parte 
umple de bucurie inimile metalurgiș- 
tilor din Orașul Stalin, entuziaști sus
ținători ai sportului, iar pe de alta 
stimulează activitatea uneia din cele 
mai mari asociații sportive din țară.

EXPLICAȚII
Mulți se întreabă cum se explică 

această ascensiune a echipei din Ora
șul Stalin. E clar pentru toată lumea 
că în jocul și comportarea echipei s-a 
petrecut o schimbare în bine. La rin- 
du-i această schimbare a rezultat din 
alta, care explică în mare măsură 
ascensiunea fotbaliștilor din Orașul 
Stalin și despre care ne-a vorbit an
trenorul federal Angelo Niculescii ;

„Am avut prilejul să consiat perso
nal transformări esențiale în atitudi
nea jucătorilor, datorită și linei munci 
intense de educație din partea con
ducerii și antrenorului, dar și jucăto
rilor înșiși. Aceștia s-au legat de 
uzină, de muncitorii care-i încurajea
ză, prinir-o participare efectivă in 
producție. De pildă, Zaharia este mai
stru șef, iar David — șofer — con
duce autocamioanele, construite în 
uzină, în rodaj. In același timp, jucă
torii metalurgiști au dovedit preocu
pare față de pregătirea sportivă per
sonală. Am asistat la citeva din an
trenamentele lor și m-am convins că 
au atitudinea jucătorilor conștienți de 
datoria lor de a se pregăti cit mai 
bine, din dragoste pentru echipă si 
asociație. Corectitudinii lor pe terenul 
de sport ii corespunde o comportare 
bună in viața particulară. Tonul se
riozității il dau cei căsătoriți (majo
ritatea) care duc o bună viață de fa
milie.

Toate acestea au contribuit la pro
gresul și afirmarea acestei echipe, 
despre care se va vorbi mult".

CONTINUITATE, UNITATE, 
STABILITATE

Desigur că la această bună com
portare a echipei au contribuit și alți 
factori. Notăm :

— Continuitatea și unitatea muncii 
de instruire prin stabilitatea antreno
rului. De 12 ani echipa este antrenată 
de Silviu Ploeșteanu. Este clar că 
menținerea unui antrenor — corespun
zător — un timp îndelungat cores-

Locațiune de bilete
Biletele pentru întîlnirea de gimnastică 

R.P.R.—R.P. Chineză, ce va avea loc 
in sala Floreasca sîmbâtă 19.XII.a.c. 
orele 18 și duminică 2D.xn.a.c. dimineața, 
se pun în vînzare de vineri 18,XII. a.c. 
dimineața la agenția centrală Pronos
port din Calea Victoriei și chioșcul spe
cial din str. Ion Vidu, iar în zilele com
petiției și la casele sălii Floreasca. Per
misele valabile pentru această întîlnire 
sînt următoarele : roșii șl albastre în 
piele, albastre dermatin cu ștampila 
,, gimnastică44, gris dermatin cu
ștampila „gimnastică" și verzi der
matin.

Permisele valabile pentru jocurile de 
handbal Dinamo—Spartak Kattowice și 
R.P.R.-C.S.R., ce vor avea loc dumi
nică după amiază în sala Floreasca, 
sînt următoarele : roșii și albastre în 
piele, albastre dermatin cu ștampila 
,, handbal44, gris dermatin cu ștampila 
,,handbal" și verzi dermatin.

Pentru masa presei permisele verzi 
dermatin vor trebui să fie însoțite, atît 
la întîlnirea de gimnastică cît și la jocu
rile de handbal, de delegații și numai 
în limita locurilor repartizate pentru 
sala Floreasca.

Respectarea numerotării ‘locurilor este 
obligatorie. 

ptinde unei cerințe elementare în fot
bal: REZULTATELE UNEI MUNCI 
DE INSTRUIRE NU APAR DEC1T 
DUPĂ O PERIOADA DE TIMP CARE 
MERGE PINA LA 2-3 ANI. Un sin
gur exemplu: față de acum cîțiva ani, 
Zaharia se află în mare progres, a- 
jtmgînd unul din stoperii buni din 
categoria A, selecționat în totul 13. 
Acest progres nti a fost posibil decît 
după o îndelungată șj perseverentă 
pregătire. La fel se petrec lucrurile 
și cu o echipa.

— Desfășurarea unei pregătiri me
todice, planificate — în raport cu 
particularitățile jucătorilor. Eliberat de 
unele treburi administrative de către 
o conducere care a înțeles să-i creeze 
condițiile de lucru șj să nu se supra
pună în chestiuni tehnice, antrenorul 
a putut să se consacre pregătirii in
dividuale și colective, luerînd — pe 
bază de conspecte alcătuite din timp 
în mod judicios în funcție de ciclul 
respectiv — cu fiecare jucător în par
te (individualizarea antrenamentului), 
pe grupe sau pe compartimente.

— Lot de jucători în general sta
bil. Efectivul de jucători a suferit pu
ține fluctuații de la un an la altul, 
■lucind mult timp împreună, ei au a- 
juns să se cunoască bine, să asigure 
echipei multa coeziune. Cităm dintre 
acești jucători cu vechime pe: Zaha
ria (13 ani), Proca (11), Fusulan 
(10), -Bîrsan (8), Ghiță (6). Avînd 
același antrenor, ei și-au putut deșt 
fășura pregătirea in condițiumte con
tinuității muncii de instruire și stabi
lității tor.

CARACTERISTICILE ECHIPEI 
Rezultatul acestui efort colectiv s-a

MESZAROS FU SUJ. AN

văzut in toamnă. Echipa s-a prezen
tat ca o formație matură, echilibrată 
în compartimente, omogenă, extrem 
de combativa, care iui cedează eu 
nna-cu două, nici chiar atunci eînd 
este condusă și acceptă, datorită ca
lităților atletice dezvoltate, lupta eu 
corpul. Jucătorii știu, în general, să 
îmbine jocul tehnic cu cel bărbătesc. 
Schimbarea în joc apare în tendința 
accentuată spre un joc de ansamblu 
orientat spre ofensivă, fără exces de 
„dantelării" în pase. Jocul de an
samblu a fost mai bine conturat în 
meciurile cu Dinamo București, Ra
pid, C.C.A. Apărarea (punctele tari; 
Zaharia, Szigeti, Gluță) nu mai prac
tică un joc destructive- ci sprijină c- 
fectiv atacul. Iar acesta (cu Fusulan 
și Meszaros 'coordonatori și realiza
tori, Hașoti și David două extreme 
care „trag" înaintarea după ele) ac
ționează destul de des pe front larg, 
cu pătrunderi subtile. Iu general, un 
joc bazat pe pase scurte, pe driblin
guri, pe elan și fantezie.

Cu valoarea și posibilitățile lor, ju
cătorii pot da mai mult. Pentru a- 
ceasta însă, este necesară o muncă

Liiilmwi mimiii nira'iiîriiîmJ
H p n p i c t

de pregătire la fel de intensă ca si 
pînâ acum, grafie căreia să fie eli
minate unele deficiențe dintre caredintreminate unele deficiențe 
semnalăm :

. — înaintașii manifestă 
dințe spre joc individual 
vid, Proca), preferind 
personale paselor la întîlnire.

— Extremele intră în tripletă, aglo- 
merînd jocul și dăunînd acțiunii echi
pei lor.

— Ritmul devine 
echipa înregistrează

ten-uneori 
(Hașoti, Da- 
pătrunderile

imeori lent, ba 
chiar căderi spre

26 (medie: 2,36). 
(7), Fusulan (5),

Goluri marcate :
Golgeteri : David

Proca și Gane (cite 4), Meszaros 
(3), Hașoti (2) și Bîrsan (1).

ocupateLocuri
ordinea etapelor): 
2. 2, 2, 3, - ~

Efectiv
Zaharia, 
jocuri),

2, 2.
folosit : 
David, 

Bîrsan.

în clasament (în
4-9, 5-7, 8, 5, 3,

Ghiță, Zbîrcea,
Fusulan (cite 11 y 

jwuri;, cusan, Szigeti (cîte 10), 4 
Moarcăș, Hașoti (cîte 8), Proca, Me- i 
szaros (7), Campo, Gane (5), Tîrno- ) 
veanu (3), Hidișan (2) și Trăistaru ) 
(1). J

sfîrșilul jpcului (de exemplu, în me
ciul cu Dinamo Bacău), fie din cauză 
că jucătorii fac exces de pase scurte, 
fără să le alterneze cu cele lungi, fie 
din cauză că conduc prea mult balo
nul, driblează uneori mult, ceea ce 
are ca rezultat efort cheltuit în mod 
inutil, deci oboseală.

,t~ JucăioFii ’manifestă încă emoti
vitate în jocurile în deplasare, ceea 
ce scade din randamentul echipei. Pe 
de altă parte, unii mai practică jocul 
prea „tare". In meciurile de cupă au 
lăsat să se înțeleagă și o doză oare
care de îngimfare sau dezinteres.

— Pregătirea fizică mai lasă de do
rit la capitolele rezistență și viteză 
de alergare.

In concluzie, o echipă care datorită 
muncii de educație și pregătire con
știenta și perseverentă a urcat trep
tele măiestriei și care, tot prinfr-o 
astfel de muncă — confirmînd ascen
siunea de pînă acum — poate realiza 
progrese șj mai rn-rj

P. GAȚU

ÎN JURUL BALONULUI
Colegiul arbitrilor din orașul Bucu

rești . desfășoară o activitate intensă, 
deși șCzopul s-a încheiat. Astăzi, de 
pildă, are loc adunarea sa generală 
(ora 18.30, în sala Dinamo), cu pri
lejul căreia se va face analiza des
fășurării turului campionatului și vo/ 
fi făcute cunoscute obiectivele pe 
anul 1960, precum și măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea arbitraje
lor. Paralel, colegiul pregătește orga
nizarea tehnică a cursului de arbitri 
care va avea loc în luna ianuarie.

La concursul special Pronosport nr. 
51 (etapa din 20 decembrie 1959)’, la 
care se atribuie suplimentar premii în 
obiecte, printre care 3 automobile 
„Wartburg", participantii aii pentru fie
care variantă depusă trei șanse :

1) la premiile obișnuite în bani (I, 
I) și lil)

2) la premiile suplimentare în o- 
]>i cte

3) la premiile în obiecte pentru „0“ 
-ezultate.

★
5 VARIANTE CU 12 REZULTATE LA 
ONCURSUL PRONOSPORT NR. 50 

(13 DECEMBRIE 1959)

In urma omologării buletinelor depu
te la concursul Pronosport nr. 50 (eta
la din 13 decembrie 1959) au fost 
•tabilHe următoarele premii;

Qfonosport
Premiul I : 3 variante cu 12 rezultate 

a 22.807 lei fiecare.
Premiul II: 18,60 variante cu II re

zultate a 4.414 lei fiecare.
Premiul III : 388,60 variante cu 10 

rezultate a 316 lei fiecare.
Participanții Șerban-Ion Sprinceană 

și Emilia Bărbulescu din București și 
Iuliana Filipeanu din Constanța, aviird 
12 rezultate exacte au obținut fiecare 
cîte 22.807 lei.

tr
La tragerea premiilor pentru „0“ re- 

-zu’tite feonettrsu' nr. 49) au fost atri
buite următoarele premii;

1 motocicletă de 350 cmc., buleti
nului cu participate nr. 3566 depus de 
agenția 2—6 din București.

I motoretă „Simson", lui Vasile 
Bumbii din Petroșani.

I aparat de radio „Stassfurt", lui 
C. ^legulescu din comuna Moldova 
Nouă (regiunea Timișoara).

1 aparat foto „Zorki", lui Florian 
Cristaclie din comuna Slăvești (r;gi- 
nnea București).

La concursul Pronoexpres nr. 50 din 
seara zilei de 16 decembrie 1959 au 
fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

17 38 45 22 14 8
Numere de rezervă : 16 46.
Fond de premii: 509.443 lei.

Rubrică redactată de 1. S. Loto- 
Pronosport

Intre 19*20 decembrie lâ București

Un mare concurs individual: 
„Cupa 30 Decembrie44

Sîmbătâ și duminică își vor disputa 
întîietatea aproape 50 de jucători și 
jucătoare de popice în cadrul con
cursului republican dotat cu cupa „30 
Decembrie". Întrecerea sc va desfă
șura pe arena Iuta (str. Veseliei) din 
Capitală și are mai multe puncte de 
atracție. In primul rînd, concurenții 
se prezintă cu o frumoasă carte de 
vizită : toți au depășit în actualul 
sezon limita celor 400 p.d. Apoi, vom 
vedea ia lucru pe cei mai buni spor

tivi ai țării, selecționați în lotul re
publican. Insfîrșit, o serie de tinere 
elemente remarcate cu prilejul fazei 
raionale a campionatului R.P.R. pe 
echipe vor debuta înt.'-un mare con
curs, alături de consacra ti.

Atît jucătorii cit și jucătoarele vor 
lansa cîte 100 bile mixte. Sîmbătâ în
trecerea va începe la ora 8,30 și va 
continua după amiază de la ora 15 și 
duminică de la ora 8.



vo le ■
Emoții, dar nu entuziasm

La fete, Dinamo a întrecut în trei seturi 
foarte greu) pe Rapid(și totuși

Derbi feminin la volei marți seară la 
Floreasca. Două formații fruntașe, Di
namo și Rapid, neînvinse și la egali
tate în clasament (punctaj și setave- 
raj) aveau să hotărască pe campioana 
de toamnă. Nerăbdare justificată și 
premize pentru un joc de calitate. 
Dar calitatea a lipsit aproape cu de- 
săvîrșire. Spectacolul sportiv a 
exclusiv prin evoluția scorului, 
drept interesantă (pentru toți) și 
pitantă (pentru suporteri).

Dinamo a ieșit 
această confruntare 
scor categoric: 3—0 
15—10). Rezultatul 
raportul de forțe de 
puțin echilibrul întrecerii. Mai ales în 
ultimele două seturi alta putea fi —, 
cu ușurință — cîștigătoarea. Un scurt 
istoric al întîlnirii ne lămurește. In 
setul I Rapid a condus cu 8—6, în 
cel de al Il-lea cu 10—5 și 16—15, 
iar în cel de al Ill-lea cu 6—0 și 
10—6, pentru ca să piardă 9 puncte 
în șir 1 S-a luptat dezordonat, s-a 
jucat nervos, sau comis multe greșeli 
elementare, fapt care a influențat une
ori și aprecierile arbitrului Ioachim 
Niculescu. Am văzut pase defectuoase 
care au pus pe trăgătoare în poziții 
imposibile la fileu, curioase traiectorii 
de mingi, intervenții precipitate la ba
lon. „salvatoare" în ultimă instanță.

trăit 
ce-i 
pal-

victorioasă din 
decisivă, cu uit 
(15—10, 18—16, 

nu reflectă însă 
pe teren și mai

s-a simțit nevoia unei coordonatoare 
a acțiunilor. Alai mult, bloca iul n-a 
trăit decît prin Ana Păunoiu. De ase
menea, feroviarelor le-a lipsit forța 
ofensivă. Singura jucătoare pe care 
s-a putut conta a fost tot Ana Pău
noiu. Dar ea a fost inconstantă toc
mai în momentele cheie. Jucătoarele 
tinere s-au... pierdut, dintre ele numai 
Elena Codoi fiind mai sigură. Infine, 
o remarcă pentru Sonia Colceriu, care 
a făcut eforturi vizibile, de fiecare 
dată, pentru a salva situația.

Intr-un cuvînt derbiul feminin a 
putut să producă emoții dar nu să 
și entuziasmeze. Lacună mai veche 
a echipelor noastre feminine de volei, 
care de cele mai multe ori nu știu 
să susțină jocuri decisive în condiții 
optime de calm, de gîndire, tactică, 
de punere în valoare a adevăratului 
lor potențial.

Sperăm că echipele noastre vor 
: concluziile cuvenite pentru re-

Am asistat la o dispută sonoră (prin 
discuțiile de pe teren), în schimb de 
un nivel tehnic scăzut.

Cine a reușit să se sustragă mai 
repede și la timp acestui joc în fi- 
nahirile de set și-a atras victțvia. Și 
aceasta a știut s-o facă echipa cea 
mai tînără (1). Dinamovistele, orien- 
tîndu-se mai bine tactic, au realizat 
puncte prețioase din servicii puternice, 
tocmai cînd erau conduse detașat 
(Florina Teodorescu 4 p. în setul II 
si Lia Vanea 5 p. în finalul setului 
III), și-au repartizat forța de atac 
pe trei trăgătoare (Lia Vanea, Florina 
Teodorescu și Elena Corbeanu), și-au 
construit acțiunile mai bine datorită 
Tinetei Pleșoianu și s-au redresat cu 
mai multă ușurință după serii slabe. 
In plus, jucătoarele mai puțin expe
rimentate (Viorica Herișanu, Elisabeta 
Preda și în special Daniela Iancn) au 
fost utile. Ultima deși foarte tînără 
(n-a împlinit 17 ani), a adus un plus frage c__
de calm în final și introducerea ei îri luarea campionatului, 
echipă, în momente'e hotărîțoare, de
notă orientare și curaj din partea 
antrenorului Gh. Constantinescu.

Rapid și-a irosit eforturile. Cînd a 
jucat calm, cînd pasele au mers mai 
bine, iar preluările fără greșeală, și-a 
asigurat 
schimb, 
ochii î

avantaje substanțiale. In 
, a pierdut teren văzîud cu 
în momentele de derută, cînd

I! 111 h TTTMctI
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este un sport 
evoluat foarte 

multe din „ar-

Hocheiul pe gheață 
care. în ultimii ani, a 
rapid, în așa fel îneît 
mele" tactice folosite înainte nu mai 
au astăzi aproape nici o valabilitate. 
Țiinnd pas cu evoluția acestui sport 
pe plan internațional și învățînd din 
experiența celor mai bune formații dim 
lume, pe care le-au văzut cu prilejul 
turneului final al Campionatului mon
dial de anul acesta de la Praga. ju
cătorii noștri fruntași și-au însușit o 
serie de elemente tactice noi, a căror 
aplicare consecventă le-a adus în ac
tualul sezon cîteva satisfacții.

Ultimele partide de hochei dispu
tate in Capitală au arătat însă că 
majoritatea hocheiștilor nu cunosc (sau 
dacă le cunosc nu le aplică) toate 
elementele principale ale tacticii jocu
lui modern de hochei pe gheață. Spre 
exemplu, am observat că nu se cu
noaște importanța pe care o are or
ganizarea sistemului defensiv al unei 
echipe, în obținerea rezultatelor su
perioare.

Formații fruntașe ca Voința Mier
curea Ciuc și Știința Cluj, pără
sesc terenul învinse, deși ca valoare 
nu s-au situat cu nimic sub nivelul 
adversarilor După meci, jucătorii 
stau și se întreabă nedumeriți -. cum 
ani pierdut? Vom încerca să le răs
pundem : datorită felului total defec
tuos, in care iși organizează sistemul 
defensiv. Și cind vorbim despre un 
sistem defensiv in jocul modern de 
hochei nu ne referim in mod special 
la fundași, ci la întreaga echipă, 
la colaborarea care trebuie să existe 
între fundași și atacanți, precum și 
între fundași și portar. Un rol pre
ponderent în sistemul defensiv al 
unei echipe revine și atacanților care, 
printre altele, au datoria de a se re
plia rapid, de a supraveghea fundașii 
adverși. de a controla spațiul din 
apropierea mantinelelor laterale și din 
apropierea liniei albastre. Participînd 
cu convingere la acțiunile de apărare

ale echipei, atacanții ușurează mult 
sarcina celor doi fundași, care își 
pot concentra astfel atenția pentru a 
supraveghea numai spațiul din apro
pierea porții și pentru a lămuri si
tuațiile dificile, foarte frecvente aci.

Și acum despre fundași. Intr-un 
anumit fel, ei sînt o pavăză pentru 
portar. Experiența celor mai bune for
mații din lume demonstrează că ma
joritatea pucurilor trase la poartă nu 
ajung la portar, fiind oprite sau de
viate de fundași. La echipele Voința 
M. Ciuc și Știința Cluj, fundașii nu 
numai că nu opresc pucul, dar de 
cele mai multe ori maschează portarul 
și în ultima fracțiune de secundă se 
feresc de puc. Âșa se întîmplă că 
se primesc goluri gratuite și tot așa 
se întîmplă, ceea ce este mult mai 
grav, ca portarii să fie accidentați cum 
a fost ultima oară cazul cu Purcărea 
(Voința M. Ciuc).

fn afară de aceasta, fundașii tre
buie să fie atenți în permanență la 
poziția lor pe gheață pentru ca o 
intercepție a pucului (ceea ce se în
tîmplă foarte des în hochei) să nu-i 
surprindă astfel plasați îneît replierea 
lor să se facă cu întîrziere.

■ Dorim să fim bine înțeleși. Nu 
sîntem pentru jocul defensiv. Dar. 
I>erttru ca rezultatele obținute să fie 
în concordanță cu valoarea formației, 
este neapărat necesar să se acorde 
mai multă atenție apărării. Mai ales 
că în hochei golurile se marchează 
foarte ușor. Un exemplu ? In meciul 
cu Voința M. Ciuc, Știința Cluj, care 
coiul isese 16 minute din prima repri
ză cu 1—0, a primit 4 goluri în 2 
minute...

CĂLIN ANTONESCU

neagoe mardan

TEIUISdemasă

jucătoarele și jucătorii noștri
s-au întors din Suedia

1ABONAT/-VA DIN T/MP 
PENTRU ANUL 1960 

LA ZIARUL

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE;
|Z/7 L2 PE 5 LUNI 
LE/ 2U PE 6 LUNI 
LE/ U8 PE UN AN

ABONAMENTEL E SE POT FACE LA 
OFICIILE PTTR.LA FACTORII POS
TAL/S! LA RESPONSABIL// CU DI
FUZAREA PRESE/ D/N 
ÎNTREPRINDERI.

Marți după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală lotul jucătoarelor și jucători
lor de tenis de masă care a reprezen
tat țara noastră la campionatele inter
naționale ai'.e Scandinavici. La sosire 
am aflat o serie de amănunte în legă
tură cu alte întreceri la care au mai 
participat sportivii noștri, după termi
narea competiției de la Boras. Astfel, 
joi 10 decembrie, Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Radu Negutescu, Gheor- 
gtie Cobirzan și Adalbert Retfii au 
luat parte în localitatea Huskvarnia 
— împreună cu cițiva jucători și ju
cătoare din Suedia — da două turnee 
demonstrative care au revenit lui Radu 
Neguîescu și Geta Pitică. Vineri la

Gbteiwrg s-a desfășurat întâlnirea din
tre selecționatele masculine ale R.P. 
Romîne și Suediei. Meciul a luat sfîr- 
și-t ou victoria gazdelor cu scorul de 
3—2. Rezultate tehnice : Ljungstrbm— 
Neguiîescu 0—2, Alser—Retfii 2—0, 
Alseir, Ljungstrom—Negnlescti, Cobîr- 
zain 2—0, Alser—Negnlescii 1—2, 
Ljungstrom—Rethi 2—0. In aceleași 
zile, reprezentativele masculine ale Su
ediei au întrecut echipele R.P. Ungare 
cu 3—2 și R. Cehoslovace cu 5—3.

O dată’ întorși acasă, sportivii noștri 
vor reîncepe antrenamentele alături de 
ceilalți componenți af lotului repnbli- 
can, în vederea viitoarelor concursuri 
internaționale.

„Cupa 30 Decembrie66
de vor avea loc la probele de simplu băr- 

sîmbătă bați și simplu femei și se vor disputa 
în sala de sport din str. Mendeleev nr. 

„Cupa 30 Decembrie". Concursul este 34. înscrierile se primesc zilnic la se- 
deschis tuturor categoriilor de jucători diul consiliului 
și jucătoare din asociațiile sau clubu- București sau 
rile sportive din Capitala. Meciurile pînă la ora 16,30 în sala de concurs.

Comisia orășenească de tenis 
masă București organizează 
și duminică o competiție dotată cu

orășenesc U.C.F.S. 
sîfnbătă după-amiază

Lokomotiv Sofia a învins 
din nou echipa Știința București

de
Sofia

Echipa feminină 
baschet Lokomotiv 
a realizat a doua victorie 
în fața formației Știința 
București, calificîndu-se 
astfel pentru turul urmă
tor al Cupei Campionilor 
Europeni, lntîlnirea. des
fășurată aseară în sala 
Fior casca, a oferit un 
spectacol frumos în spe
cial în prima repriză tn 
care baschetbalistele ro
utine s-au comportat bine, 
fiind egale și uneori chiar 
superioare valoroaselor lor 
adversare. In această re
priză Lokomotiv Sofia a 
aplicat apărarea „în zonă" 
care a fost deseori pă
trunsă de atacurile pre
cise ale echipei noastre. 
In partea a doua a me
ciului, oaspetele s-ati a- 
părai om ta om, fapt care 
a stînjenit vădit ofensiva 
jucătoarelor de la Știința. 
Acestea s-au dovedit in
suficient pregătite pen
tru a străpunge apăra
rea om la om, nereușind 
să pătrundă decît rareori 
sub panou.

Lokomotiv Sofia a fost 
superioară în pregătirea 

tehnică și tactică și în repriza secun
dă a manifestat o superioritate cate
gorică, atît prin apărarea promptă, cit 
și prin atacurile variate și precise. 
Scorul de 53—44 (23—25) a fost rea
lizat de : Borisova 20, Ilova 10, Djam- 
bazova 9, Popova 8, Mitova 4 și ltris-

Ilova și Hristova 
zescu a pătruns și

nu mai au ce face: Irina Ri- 
a aruncat de sub coș.

Foto : Gh. Dumitru

pentru Lokomotiv și Rizescutova 2,
11, llaralambie 10, Florescu 10, Nicu
lescu 6, Predescu 4, Dinescti 2 și Tb- 
dirașcu 1. pentru Știința. Au arbitrat 
foarte bine: Maria Koztovska
(U.R.S.S.) și Istvan Tarr (R. P. Un
gară).

a învins
pe P.A.O.H. salonic

Cil 81-65 (41-32)
In ultima partidă susținută în Ca

pitală, campioana Greciei — P.A.O.K. 
Salonic — a primit replica echipei 
Dinamo București. Jucătorii dinamo- 
viști s-au impus încă din primele mi
nute și datorită unor reușite, acțiuni 
colective, terminate cu pătrunderi’ ra
pide sub panoul advers (Dudescu, Ne- 
goiță), au reușit să ia un avans de 
cîteva puncte, pe care l-au păstrat în 
permanență. Baschetbalist» greci au 
jucat foarte simplu, axîndu-și jo.ul pe 
Iconomu, cel mai valoros jucător al 
oaspeților, marți aflat în excelentă 
dispoziție de joc. Oaspeții au reușit — 
în repriza a doua — să „se apropie 
de dînamoviști: 44—46 (min. 25>,
49—51 (min. 29), dar de fiecare dată 
bucureștenii, dovedind 
eficacitate în aruncările 
fanță, au luat din nou 
gînd în cele din urmă
81—65 ( 41—32). Punctele dinamoviș- 
tilor au fost marcate de : Kiss 16, Ne- 
goită 13, Caragheorghe 1Q, Dudescu
10, Niculescu 8, Stroe 8, Paraschives- 
cu 7, Vasilescu 6 și Visner 3, iar pen
tru P.A.O.K. Iconomu 36, Sfeodoridis
11, Pascalis 8, Stalios 4, Cocos 2, și 
Anghelidis 4.

mai multă 
de la seinidis- 
avantaj, cîști- 
cu scorul de

I. Kuperman (U.R.S.S.) și-a păstrat titlul 
de campion mondial de șașki

P E SCURT

La Moscova a luat sfîrșit meciul 
pentru campionatul mondial de șașki 
(dame) în care s-aii întîlnit deținătorul 
titlului, maestrul sovietic 1. Kuper
man și chalengerul său, olandezul 
G. Van Dijk. Meciul a cuprins 20 
partide, și s-a desfășurat in mai multe 
orașe ale Uniunii Sovietice. Cu re
zultatul final de IJ'/o—6'/2, reprezen
tantul U.R.S.S. și-a păstrat titlul de 
campion mondial, după ce a condus 
în cea mai mare parte a întrecerii, de- 
monstrînd o superioritate evidentă 
asupra adversarului săti.

La ultimele partide a asistat și pre
ședintele federației internaționale de 
șașki, I. Willems. Acesta a anunțat că 
în lunile octombrie și noiembrie ale anu
lui viitor se va desfășura în Olanda

un turneu internațional, contîud pen
tru campionatul 
au fost invitați 
Franța, Belgia, 
S.U.A., Haiti și 
vietică va fi reprezentată de actualul 
campion mondial I. Kuperman și de 
învingătorul în ultimul campionat al 
țării.

mondial. La acesta 
jucători din U.R.S.S., 

Canada, Australia, 
Olanda. Uniunea So-

• AST AZI începe la Moscova un 
mare concurs internațional de patinaj 
artistic cu participarea delegațiilor 
din R. I). Germană. R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, Fin
landa și U.R.S.S.

• TERMININD la egalitate (I —1) 
returul întîlnirii Etiopia-Uganda, fotba
liștii abisinieni au cîșiigat grupa XII a 
turneului preolimpic de fotbal. In pri
ma întîlnire Etiopia întrecuse pe Ugan-

UN NOU SUCCES AL
La Krefeld s-a disputat întîlnirea in

ternațională de gimnastică dintre echi
pele masculine ale U.R.S.S. și R. F. 
Germane, încheiată cu rezultatul de 
562,00—556,45 în favoarea girnnaștilor 
sovietici. In clasamentul individual

GIMNAȘTILOR SOVIETICI
primul loc a fost ocupat de campionul 
mondial absolut Boris Sahlin (U.R.S.S.) 
cu 114,10 p. El a fost urmat de ger
manul Furst cu 112,60 p. Alți patru 
gimnaști sovietici s-au clasat pe pri
mele 7 locuri. (Agerpres).

da cu 2—1 și va participa astfel la 
desemnarea celor două echipe ale con
tinentului african participante la tur
neul de fotbal din cadrul J.O. de la 
Roma.

• INTILNIREA internațională de 
haltere Suedia-R. D. Germană desfă 
șurată la Goteborg s-a încheiat cu 
rezultatul de 4—3 în favoarea haltero
fililor germani.

• ECHIPA SOVIETICA Spartak 
Moscova a susținut un nou joc la Bo
gota, capitala statului Columbia. Fot 
baliștii sovietici au întrecut cu 6—2 
echipa locală Santa Fe.

• CHALENGERA la titlul mondia 
feminin de șah Kira Zvorîkina a rcu 
șit să cîștige a 5-a partidă a meciu 
lui cu Elisabcta Bîkova, întrcrupîni 
cu avantaj și pe cea de a 6-a. Pin; 
acum, scorul este egal: 2‘/z—2*/z.
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